
De geschiedenis van De Volharding: Seizoen 1946 – 1947 

 

 

Dit seizoen werd De Volharding samen met 

Excelsior, Des en Sparta ingedeeld in de 

nieuw gevormde 4e klasse van de KNVB. Een 

mooie sportieve uitdaging dus, met als 

gevolg dat de discussie over het invoeren van 

meer professionele trainingen weer de kop op 

stak.  

 

In de loop van het jaar bleek dat de er nogal 

wat kritiek was op trainer Freese. Er moest 

wat veranderen. Wat dat betreft lijkt er niets 

veranderd in de loop der jaren… 

Na lang debatteren werd besloten om dat de 

spelers enerzijds atletiektraining zouden 

volgen bij de KSW, en anderzijds 

voetbaltraining zouden volgen onder leiding 

van een van de eigen leden, bijvoorbeeld de 

heren B.J.Heuver en B.Vos. Het was een 

niet compromis waar nog lang over 

nagepraat zou worden. Veel hielp het niet. 

Later dat seizoen klaagde Henk Vos over het 

feit dat de trainingsopkomst laag was. Henk 

vond het een morele verplichting voor de 

spelers was om hieraan deel te nemen. 

 

Gedurende dit seizoen kreeg De Volharding 

het verzoek om in de nabije toekomst te 

gaan verhuizen naar een ander sportpark. 

Dat verzoek viel niet in goede aarde: Het was 

overduidelijk dat de leden op het eigen 

sportpark aan de Ericaweg wilden blijven 

spelen. Vanwege de groei van de vereniging 

wilde men zelfs proberen om een derde veld 

aan te leggen. Daarvoor werd een extra 

financiële bijdrage aan de leden gevraagd. 

Dat gebeurde in de vorm van circulaires die 

werden uitgereikt voor giften en renteloze 

aandelen. 

 

Opvallend is dat spelers destijds bij blessures 

vaak geen inkomsten kregen als ze niet 

konden werken. De sociale zekerheid was in 

de wederopbouwjaren nog niet zo goed als 

nu. Maar daar werd wat op gevonden. Bij de 

eerder genoemde mijnheer B.Vos konden 

spelers zich verzekeren tegen 

inkomstenterugval. 

 

Met het verder professionaliseren van de 

vereniging werd een de controle op de 

financiën sowieso belangrijker. Daarom werd 

er een kascommissie in het leven geroepen. 

De contributie werd vastgesteld op fl.0.50 per 

week voor werkende leden en fl.0.15 voor 

niet werkende leden. Ook de gezelligheid 

werd niet vergeten: Er werd er een heuse 

commissie in het leven geroepen om een 

gezellige avond op poten te zetten. 

 

Van “Volharding” naar SVVN 

 

Op 28 maart 1947 wijzigde de KNVB de naam 

van onze vereniging in SVVN. Daar had de 

Volharding niet veel over te zeggen. Er 

bestond namelijk al een vereniging met de 

naam Volharding, namelijk in Nunspeet, en 

dat vond men verwarrend.  

Veel leden vinden dit tot op de dag van 

vandaag een vreselijke beslissing. De 

prachtige oudhollandse naam, die staat voor 

‘wilskracht’, werd gewijzigd in een 

nietszeggende afkorting. Als deze beslissing 

ooit nog een teruggedraaid kon worden… 

 

Bestuurszaken 

 

Op 5 Juni 1947 werd een bijzondere 

ledenvergadering gehouden. Deze ging over 

het voorstel van O.K.K. om tot een fusie te 

komen met hen en met Des. Verschillende 

leden zoals de heren Ponsteen, Nijmeijer, 

Voort en Konijnenbelt spraken zich uit tegen 

deze plannen. Er kwamen meerder personen 

aan het woord, de een was voor en de ander 

tegen. Hoe dan ook, besloten werd dat hier 

een week later over doorgepraat zou worden, 

op de algemene ledenvergadering. Daar 

werden 98 stemmen uitgebracht: 52 tegen, 

15 voor en 31 ongeldig. 

 

De voorzitter greep deze gelegenheid aan om 

te melden dat de leden die deze fusie niet 

wilden, maar moeten laten zien wat ze op 

eigen houtje konden. Dat ze beter moesten 

gaan voetballen. Dit zal een steek onder 

water zijn geweest omdat de trainingen zo 

slecht werden bezocht.  

Om deze reden werden de groepstrainingen 

die eerder dat jaar bij KSW waren 

afgesproken, al weer opgezegd. 

 

De eindstand laat inderdaad zien dat De 

Volharding sportief gezien niet zijn beste 

seizoen draaide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seizoen 1946 - 1947, 4e klasse KNVB 

 

Uitslagen   APE  BEQ  DES  EXC  GEN  GRA  SPA  VNUN  VOL  WHC 

Apeldoorn   ##  3-6  3-3  1-2  1-2  0-2  1-2  3-2  2-3  3-4 

Be Quick'28   4-3  ##  2-1  2-3  1-5  3-2  2-4  1-3  2-2  1-4 

D.E.S.    5-0  2-0  ##  2-2  5-1  10-0  3-6  2-7  1-3  4-2 

Excelsior '31   4-1  3-3  1-1  ##  2-0  4-2  3-3  1-1  1-4  4-2 

Genemuiden   5-2  3-4  2-1  2-1  ##  3-0  9-0  5-0  5-2  6-1 

Gramsbergen   1-1  1-6  1-2  2-4  3-4  ##  0-5  0-2  *  0-5 

Sparta E.   4-0  4-0  1-2  2-2  0-1  5-1  ##  3-6  5-3  3-2 

Volharding Nunspeet  7-0  3-3  3-2  7-1  3-2  6-2  3-0  ##  6-2  2-2 

Volharding Nijverdal 2-4  1-3  2-2  0-0  2-6  3-0  0-3  2-3  ##  2-3 

W.H.C.    4-1  1-5  2-1  3-0  1-3  5-0  5-0  2-0  2-0  ## 

 

Eindstand   GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Genemuiden   18  14  0  4  28  64-29 

Volharding Nunspeet  18  12  3  3  27  64-33 

W.H.C.    18  11  1  6  23  50-35 

Sparta Enschede  18  10  2  6  22  50-43 

Excelsior '31 Rijssen  18  7  7  4  21  38-38 

Be Quick'28   18  8  3  7  19  48-48 

D.E.S.    18 7 4 7 18  49-38 

Volharding Nijverdal 17  4  3  10  11  33-48 

Apeldoorn   18  2  2  14  6  29-62 

Gramsbergen   17  1  1  15 - 1  17-68 

 

Gramsbergen 4 winstpunten in mindering W.N.O. en * Resterende wedstrijd niet gespeeld. 

 


